
How can I make a donation to the project «     Hope for life     »     ?
" ؟   "    الحياة أجل من المل لمشروع التبرع كيفية

1st step :   
الولى  :   الخطوة

Go to this link الرابط    هذا على أضغط

http://www.helloasso.com/associations/jasmin-de-damas/collectes/aidons-les-femmes-et-les-enfants-syriens 

2nd step : 
الثانية  :   الخطوة

Click on « Faire un don » 
على   « Faire un don" أضغط



3rd step : 
الثالثة  :   المرحلة

بين    اختيار المثال         (   20او  10و  5يمكنك سبيل على بك الخاص التبرع مبلغ إدخال يمكنك إذا  €)100يورو
You can choose between 5, 10 or 20 €, or you can enter the amount you want to give (for example here 100 €)

If you can you fundation to stay anonymous, check here 
هنا          أضغط هويته، عن الكشف لعدم التبرع تريد كنت إذا

      to continue click here هن   أضغط للستمرا

4th step :
الرابعة  :   المرحلة

Monsieur = Mister آنسة
Madame = Madame سيدي
Prénom = First Name  الول السم
Nom = Last Name  الخير السم
Adresse = Adress عنوان
Ville = City المدينة
Code Postal = Zip Code الرمز 
البريد
Pays = Country بلد

to continue click here للستمرا
هن   أضغط

Check on « organisme » if 
you represent an 
organization.

على   « organisme » أضغط
منظمة    تمثل كنت    إذا

Organization (optional) ( اختياري ( منظمة

( علنا       ( لجمعية مذكرة ترك في ترغب كنت إذا
If you want to let a message 
to Damascus Jasmin (in public)



5th step :
الخامسة  :   المرحلة

If you want to help the website
HelloAsso.com, enter the
amount of money you would
like to give them.

موقع      مساعدة في ترغب كنت  إذا
helloasso.com  ، هنا   كمية ووضع

If you want 100 % of your
donation to be given to the
project, enter 0. 
المشروع،       لتمويل فقط ترغب كنت إذا

0وكتب 

to continue click here للستمرا
هن   أضغط

6th step :
السادسة  :   المرحلة

Transaction number
المعاملت  عدد

Amount
كمية

Choose a paiement method : الدفع   طريقة : اختيار

to continue click here
هن للستمرا    أضغط



7th step :
السابعة  :   المرحلة

Final step :
الخيرة  :   المرحلة

Enter the number of your 
card, choose the month and 
the year for the expiration, 
enter the 3 last number on 
the back of your card and 
click on validate

وانتهاء      الئتمان، بطاقة رقم أدخل
الثلثة     والرقام والسنة، الشهر

البطاقة    ظهر على الخيرة

Thank for helping us.

Your donation has been 
taken into account, you'll 
receive after few minutes an 
email of  confirmation.

للمساعدة  شكرا

رسالة       لك يرسل تبرعك بعد
ألميل   إلى تأكيد


